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PRESSMEDDELANDE 

Hansa Biopharma meddelar att företagets Chief 
Scientific Officer Christian Kjellman planerar att lämna 
sin tjänst 

Christian Kjellman har också varit Chief Operating Officer sedan 
januari 2020. 

Lund, Sverige, den 30 januari 2023. Hansa Biopharma, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom 

enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att Christian Kjellman, Chief Scientific Officer och 

Chief Operating Officer, har beslutat att lämna företaget under 2024. Med omedelbar verkan kommer Commercial 

Operations att rapportera direkt till VD och koncernchef Søren Tulstrup och sökandet efter en ny Chief Scientific Officer 

(CSO) har inletts.  

Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Biopharma, säger: ”Christian har varit en viktig del av Hansa Biopharma 

sedan 2008 och har hjälpt till att föra företagets forsknings- och utvecklingsprojekt framåt genom flera viktiga milstolpar, 

bland annat godkännandet av vår första läkemedelskandidat. Under 2020 tog Christian dessutom på sig en dubbel 

ledarroll som säkerställde en nära integration och koppling mellan FoU- och Commercial Operations-funktionerna under 

den tidiga lanseringsfasen av företagets första kommersiella produkt. Vi är tacksamma mot Christian för hans 

passionerade engagemang och otaliga bidrag till företaget.”  

”Nu när vi fått vår mest avancerade molekyl imlifidase godkänd samt påbörjat en framgångsrik lansering av den för dess 

första indikation och är redo att starta den kliniska delen av nästa generations NiceR-program med vår ledande kandidat, 

känner jag att tiden är inne att inleda en planerad övergång till ett nytt ledarskap. Det har varit en stor ära att arbeta 

med de många begåvade kollegorna på Hansa Biopharma och tillsammans främja välbehövlig vetenskap för människor 

med allvarliga och livshotande sällsynta sjukdomar”, säger Christian Kjellman. ”Jag tvivlar inte på att Hansa kommer att 

fortsätta att leverera innovativ vetenskap och läkemedel.”  

Om Hansa Biopharma 

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och 

livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en 

ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter 

möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på 

företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom 

transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet 

i Europa och USA. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på 

www.hansabiopharma.com. 

 

--- SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET --- 

Kontaktpersoner för mer information: 

http://www.hansabiopharma.com/
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Klaus Sindahl, Head of Investor Relations 

M: +46 (0) 709 298 269 

E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com  

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs 

M: +1 (484) 319 2802 

E: stephanie.kenney@hansabiopharma.com 
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